PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS
POTVARKIS
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
2020 m. vasario 13 d. Nr. M-15
Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies
1 punktu, 20 straipsnio 8 dalimi ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-44, 105.1 ir
111.1 papunkčiais:
1. S u š a u k i u Savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. vasario 20 d. (ketvirtadienį) 9 val.
Savivaldybės 3 a. posėdžių salėje ir t v i r t i n u jo darbotvarkę:
1.1. Dėl Dainės Šilienės skyrimo Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro
direktore (S. Vizorienė);
1.2. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo (A.
Meškauskienė, R. Liubšienė);
1.3. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2020–2022 metų veiklos plano, socialinės ir
ekonominės plėtros programų patvirtinimo (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė);
1.4. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-377, pakeitimo
(A. Meškauskienė, D. Bajorūnė);
1.5. Dėl Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano įgyvendinimo
priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 110, pakeitimo (A. Meškauskienė, D. Bajorūnė);
1.6. Dėl pritarimo projekto „Tiltas“ dalyvavimui partnerio teisėmis pagal ES programą
„Europa piliečiams“ (D. Gurskienė);
1.7. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 1-219 „Dėl
Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (M. Navaruckis);
1.8. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės verslo plėtros sąlygų gerinimo projektų konkurso
tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Leipus);
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1.9. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių priežiūros ir
valdymo organų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. 1-414, pakeitimo (J. Leipus, D. Pilkauskienė);
1.10. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl
Savivaldybės biudžetinių kultūros ir meno įstaigų teikiamų mokamų paslaugų ir prekių antkainio
kainoraščių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“
pakeitimo (A. Čeponienė, J. Aleknienė);
1.11. Dėl pritarimo projekto „Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų renovacija
modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą“ įgyvendinimui ir teikimui kultūros srities Valstybės
investicijų programos investicijoms gauti, projekto dalinio finansavimo (A. Čeponienė, J.
Aleknienė);
1.12. Dėl pritarimo Panevėžio kolegijos, Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio
prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos sutarties dėl
matematikos, informatikos ir fizikos akademijos įsteigimo ir bendradarbiavimo sudarymui
(D. Šipelis, V. Jankauskienė);
1.13. Dėl Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės
tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-198 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis,
V. Jankauskienė);
1.14. Dėl Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės
tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 1-12-22 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis,
V. Jankauskienė);
1.15. Dėl Panevėžio 5-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2011
m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 1-68-32 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis,
V. Jankauskienė);
1.16. Dėl įgaliojimo J. Jasiukaičiui atstovauti Savivaldybei viešosios įstaigos futbolo
akademijos „Panevėžys“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime suteikimo (J. Jasiukaitis,
A. Užkuraitytė);
1.17. Dėl pritarimo projekto „Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Smėlynės g. 2B,
Panevėžyje“ įgyvendinimui ir projekto dalinio finansavimo (J. Jasiukaitis, A. Savickas);
1.18. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir pavedimo Socialinių reikalų skyriui
(Z. Ragėnienė);
1.19. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-13, pakeitimo
(Z. Ragėnienė);
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1.20. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio
mieste tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1376, pakeitimo (R. Urbonavičienė);
1.21. Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir
patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 1-442, pakeitimo (D. Vadluga);
1.22. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo vietinės
reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti 2020 metams patvirtinimo (D. Linkonas);
1.23. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų
Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-378, pakeitimo (D. Vadluga,
V. Gylienė);
1.24. Dėl Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-397 „Dėl
Panevėžio miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos
sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo
objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems paskirtų funkcijų
vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (D. Vadluga,
L. Marazaitė);
1.25. Dėl Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų
priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (D. Vadluga, R. Taučikienė);
1.26. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2020 metų priemonių sąmatos patvirtinimo (D. Vadluga, R. Taučikienė);
1.27. Dėl Savivaldybės būsto (duomenys neskelbtini) pardavimo (D. Vadluga, R.
Čiurlienė);
1.28. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 1-311 „Dėl
Savivaldybės būsto išnuomojimo“ pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė);
1.29. Dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo (D. Vadluga, R. Rimšienė);
1.30. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (D. Vadluga, J. Petrauskė);
1.31. Dėl leidimo registruoti juridinio asmens – Panevėžio miesto ir rajono tautodailininkų
asociacijos „Pantautodailė“ – buveinę (Taikos al. 11) (D. Vadluga, J. Petrauskė);
1.32. Dėl nekilnojamojo turto (Parko g. 16) perdavimo Panevėžio sporto centrui valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir leidimo nuomoti jį viešo konkurso būdu (D. Vadluga,
J. Petrauskė);
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1.33. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijai
(D. Vadluga, J. Petrauskė);
1.34. Dėl valstybinės žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai naudotis Panevėžio miesto
savivaldybei, ir įgaliojimo Savivaldybės administracijai suteikimo (S. Glinskis, V. Baublienė);
1.35. Dėl Panevėžio miesto valdybos 1996 m. sausio 19 d. sprendimo Nr. 2v „Dėl
gyvenamųjų namų ir statinių numeracijos“ 2 punkto pakeitimo (S. Glinskis, R. Tatorytė);
1.36. Dėl Kazio Naruševičiaus gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (S. Glinskis,
R. Tatorytė).
2. P a v e d u Tarybos ir mero sekretoriatui paskelbti potvarkį Savivaldybės tinklalapyje.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Valdemaras Jakštas

